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1. BEVEZETÉS

A kohézió, mely az európai régiók közötti gazdasági és társadalmi különbségek csökkentését 
célozza, az Európai Unió alapvető célkitűzése. 

A regionális politika képviselői immár több mint 20 éve munkálkodnak az európai területek 
egészének harmonikus és fenntartható fejlesztésén. Több mint húsz éven át megannyi 
program és strukturális kiigazítás szolgálta az egymástól egyre inkább eltérő régiók 
különbségeinek csökkentését és valamennyi európai polgár életszínvonalának növekedését. 

A legutóbbi bővítés következtében, amely az Európai Unió területi dimenziójának mélyreható 
változását vonta maga után, ismét égetően szükségessé vált a területi kohézió célként való 
megjelenítése, egyrészt az integráció sikeres végrehajtása céljából, másrészt az Európa-szerte 
megjelenő hangulati válság leküzdése és az európai projekt széles körű elfogadtatása 
érdekében.

Ezért a Parlament üdvözli ezt – a 2004-es és 2007-es bővítések óta első – kohézióról szóló 
jelentést.

2. A KONVERGENCIA ÁLLAPOTA AZ  EU-27 TAGÁLLAMAIBAN – VEGYES EREDMÉNYEK

A negyedik jelentés adatai szerint a 2000-2006-ig terjedő időszak a nemzeti szinten 
megvalósított konvergenciát illetően határozottan sikeres volt. A kohéziós politika 
legnagyobb kedvezményezettjei – Görögország, Spanyolország, Írország és Portugália –
figyelemre méltó növekedést értek el.

2000 óta azok az országok produkálták a legmagasabb növekedést, amelyekben az egy 
lakosra jutó GDP a legalacsonyabb vásárlóerőt képviselte – ilyen például Görögország és 
Portugália, ahol 2000 és 2006 között a GDP 2,8%-os illetve 2%-os növekedést mutatott. 
Ugyanakkor 78-ról 70-re csökkent azoknak a régióknak a száma, ahol az egy főre jutó GDP 
alacsonyabb, mint az EU átlagának 75%-a.

Az egy főre jutó GDP rendkívül alacsony kiindulási szintje miatt azonban – a dinamikus 
növekedési ráta ellenére – az új tagállamok a régieknél több nehézséggel találják magukat 
szembe. A jelenlegi növekedési rátákat feltételezve valószínűnek tűnik, hogy több mint 15 
évbe fog telni, amíg Lengyelország – illetve Bulgária és Románia – eléri az EU-27 egy főre 
jutó átlagos GDP-jének 75%-át.

Míg az elmúlt évek során a tagállamok valóban fokozottabban közelítettek egymáshoz, a 
tagállamokon belüli fejlettségi különbségek elmélyültek. A regionális és szubregionális 
különbségek elmélyülése több téren is megfigyelhető, ilyen pl. a foglalkoztatás, a 
termelékenység, a jövedelmek, az oktatás színvonala vagy innovációra való képesség.

Még a legfejlettebb régiók között is akad, amely nagyon alacsony, vagy akár negatív 
gazdasági növekedési rátával néz szembe. 1995–2004 között Olaszország, Franciaország, 
Spanyolország és Németország 29 régiójában ténylegesen csökkent a termelékenység, illetve 
16 régióban – javarészt Németország keleti felében, Franciaország észak-keleti részében és 
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Észak-Angliában – csökkent a foglalkoztatás. Ezek a régiók kénytelenek lesznek 
alkalmazkodni a világkereskedelem által rájuk kényszerített helyzethez, és innovatív, illetve 
csúcstechnológiára alapuló gazdaságokat kell majd kifejleszteniük. 

Ezek a területek gyakran a demográfiai változás és különösen a lakosság elöregedése által 
leginkább érintett régiók. Az elnéptelenedés elmélyíti a gazdasági problémákat, mivel 
csökken a regionális vásárlóerő, és ezekből a régiókból elsősorban a képzett munkaerő 
vándorol el. Az Európai Unió demográfiai és területi egyensúlya fenntartása érdekében a 
kohéziós politikának választ kell adnia erre a súlyos kihívásra.

A jelentésben ezenkívül érdekes összehasonlítás található az Unió és annak fő riválisai között. 
Kiderül, hogy az egy főre jutó GDP-ben mért regionális különbségek sokkal erőteljesebbek az 
EU-27-en belül, mint az Egyesült Államokban vagy Japánban: az USA valamennyi 
államában, illetve Japán 47 régiójából 40-ben az egy főre eső GDP meghaladja az uniós 
átlagot. Ez részben az Európai Unió területi sajátosságaival magyarázható, ahol egy 
korlátozott térben jelentős földrajzi és kulturális különbségek, valamint a kontinens a két 
világháborút követő kettéválásához köthető, történelmi sajátosságok koncentrálódnak.  
Ezzel szemben Kínában az egy főre jutó GDP alig éri el a közösségi átlag egyötödét, Indiában 
pedig csupán egy nyolcadát.

3. A 2007-2013-RA ELŐIRÁNYZOTT ÖSSZEGEKNEK A LISSZABONI STRATÉGIA
VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

A 2007-2013-as strukturális alapok új programozásának hivatalos bejelentésére 2007. január 
1-jén, az immár 27 tagállamra bővült Európában került sor. Míg a költségvetési keret továbbra 
is jelentős (308 milliárd euró az Unió egésze számára), az új tagállamok szükségleteit csak 
jelentős beruházásokkal lehet kielégíteni, ami a régi tagállamokban a finanszírozási 
prioritások csökkentett költségvetési keretek mellett történő újrafogalmazását teszi 
szükségessé. 

A 2007-2013-as programozás az integrációs célkitűzéseken túl egyértelműen beilleszkedik az 
Európai Unió innovációs és versenyképességi politikák előmozdítását célzó 
kezdeményezésébe, amelyet az a nem titkolt szándék vezérel, hogy az Unió behozza a többi 
nagyhatalomtól (Egyesült Államok, Japán) való lemaradását, és GDP-jének 3%-át a kutatás és 
fejlesztés céljaira fordítsa. 

A kohézióról szóló negyedik jelentés tanúsága szerint a kutatásra és fejlesztésre irányuló 
befektetések tekintetében hatalmas különbségek léteznek: míg 27 régió a barcelonai 
célkitűzéseket túlteljesítve GDP-jének több mint 3%-át fordítja kutatásra és fejlesztésre, addig 
több mint 100 régióban a kutatásra és fejlesztésre szánt kiadások még az 1%-ot sem érik el. 
Az is megjegyzendő, hogy bár a kutatási és fejlesztési tevékenységek elsősorban a 
nagyvárosokba koncentrálódnak, egyes, nagyobb agglomerációval nem rendelkező régiók 
kiemelkedő teljesítménye azt mutatja, hogy a kutatás és fejlesztés céljára történő nagymértékű 
beruházás és az ilyen területen fenntartott magas foglalkoztatási arány nem kötődik feltétlenül 
a lakosság nagyobb városi koncentrációjához.

Ezért a módosított lisszaboni stratégia keretében egy olyan, az eszközök adott ügyletekhez 
történő hozzárendelését végző rendszer került bevezetésre, amely a pénzeszközöket az 
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említett eljárásból származó kiadások fedezésére fordítja.
A jelentés a már kézhez kapott operatív programok alapján ismerteti, hogy átlagosan a 
konvergencia céljaira szánt források 64%-át, illetve a versenyképesség céljaira elkülönített 
források 80%-át fordítják a lisszaboni stratégiával kapcsolatos kiadásokra irányuló 
befektetésekre. Ez körülbelül 210 milliárd eurót tesz ki, ami az előző periódushoz képest 55 
milliárd eurós növekedést jelent.

Nincs kétség afelől, hogy a kohéziós politika közvetett módon pozitív hatással van a zóna 
versenyképességére és növekedésére, többek közt a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségek létrejötte, a foglalkoztatást célzó területi együttműködések, valamint az 
innováció és a kutatás révén, ahol a KKV-k könnyen együttműködhetnek az egyetemekkel és 
helyi fejlesztési struktúrákkal. 

Ha azonban a kohéziós politika arra hivatott, hogy a lisszaboni stratégia keretében részt 
vegyen az innováció és a kutatás finanszírozásában, akkor az alapok elkülönítésére egy olyan, 
rugalmas rendszert kell alkalmazni, amely képes biztosítani a kiegyensúlyozott területi 
fejlődést. Amennyiben a kohéziós politikát csupán a lisszaboni stratégia pénzügyi eszközének 
tekintjük, akkor sem a kohéziós politika, sem a lisszaboni stratégia célkitűzéseit nem érhetjük 
el. A kohéziós politikára nem szabad úgy tekinteni, mintha egyszerűen az egyéb ágazati 
politikák célkitűzéseinek elérésére szolgáló eszköz volna. Olyan, jelentős hozzáadott európai 
értékkel rendelkező politika ez, amelynek megvan a maga létjogosultsága, ami nem más, mint 
a kohézió. 

A félidőben végzett felülvizsgálat által felszínre hozott gyenge eredmények tükrében, de 
annak következtében is, hogy a kohéziós politika mozgásterét nagyban behatárolja a 27 
tagállamból álló Unió költségvetése, e politikának nem elsődleges célja, hogy az Európai 
Unió a világ legversenyképesebb, tudásalapú gazdaságává váljon. 

Ez az egyik oka annak, hogy a strukturális politikák nem alapulhatnak széttagolt, tematikus 
megközelítésen, hanem illeszkedniük kell az Unió egyéb politikáihoz, illetve a tagállamok 
közpolitikáihoz. 

A területfejlesztési napirendnek és a lipcsei chartának a 2007. május 24-25-i, lipcsei 
miniszteri ülésen történő elfogadása jelentős lépés volt az integrált megközelítés irányában. 
Kívánatos, hogy ezek célkitűzéseit egy konkrét cselekvési program elfogadása kövesse annak 
biztosítására, hogy a területi dimenzió még inkább a közpolitikák – úgy a közösségi, mint a 
nemzeti politikák – részévé váljon.

4. A TERÜLETI KOHÉZIÓ IRÁNYÁNAK MEGTARTÁSA

A kohéziós politikának a területi kohézió megvalósításának alapvető céljára kell 
összpontosulnia, és nem irányulhat (ahogyan az az alapok merev kijelöléséből következne) az 
olyan régiókra, ahol a termelékenység növekedési potenciálja és a foglalkoztatás lehetőségei a 
legígéretesebbek, mivel így háttérbe szorítaná azokat a korlátozott növekedési potenciállal 
rendelkező régiókat, amelyek nem jogosultak a konvergencia-célkitűzés támogatásaira sem.

A negyedik jelentés áttekinti a területi kohézió helyzetét a 27 tagállamból álló Unióban, és 
megállapítja, hogy a gazdasági tevékenység nagymértékben a fővárosokban koncentrálódik. 
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Eszerint 2004-ben átlagosan a fővárosi régiók országuk GDP-jének 32%-át termelték, míg a 
lakosság 22%-át teszik ki.  Ez a jelenség leginkább az új tagállamokban szembetűnő és ott 
fejlődik leggyorsabban.

A jelentés elemzi a helyi szintű területi átalakulásokat, ahol az urbanizáció felgyorsulása 
megzavarja a demográfiai egyensúlyt, és megfigyelhető az európai városok erős 
szuburbanizációt mutató tendenciája és a vidéki területek elnéptelenedése. Ha a közpolitikák 
nem változnak, ezek a területi egyenlőtlenségek a jövőben is növekedni fognak.

Az Európai Területrendezési Hálózati Megfigyelőközpont (ORATE) „A területek jövőjéről”1

szóló tanulmánya e tekintetben nagyon is helytálló.  
A területfejlesztés két különböző forgatókönyvét veti össze hosszabb távon. 
A kizárólag a versenyképességre koncentráló szcenárió erősebb gazdasági növekedést és új 
technológiák megjelenését eredményezné, ugyanakkor magasabb környezeti és társadalmi 
költségekkel járna, ami hosszabb távon gazdasági és társadalmi szempontból kudarchoz 
vezethet. 

Ezzel ellentétben a kohézióra összpontosító szcenárió összetettebb modellt eredményez a 
városi területek vonzerejének és polarizációjának tekintetében. Számos jól teljesítő 
integrációs térség alakulhat ki Európa szívében éppúgy, mint a többé-kevésbé periférikus 
területeken. 
Ez a többközpontú fejlesztési modell nyilvánvalóan kisebb gazdasági növekedéssel jár, mint 
az első szcenárió, de földrajzilag jobban elosztva, elkerülve ezáltal a polarizációt, a behatárolt 
területre korlátozódó fejlődést, a lakosság konfliktusait és a társadalmi és környezeti nyomást.   

Ezért lényeges, hogy a támogatásokat még hatékonyabban azon projektek felé irányítsák, 
amelyek az összes terület vonzerejét növelik. Nem szabad elfelejteni, hogy Európa nagy 
előnye a versenyképesség terén sokféleségében rejlik.

Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni a jól felmért területi szükségleteken alapuló 
kiegyensúlyozott és tartós fejlesztés során. Az Európai Unió regionális politikáját ezért a 
regionális szereplőkkel szoros partnerségben, a többi nemzeti és európai politikával 
összehangoltan kell végrehajtani. Érdemes ezért megvizsgálni, hogy a Bizottság által 
létrehozott struktúra – közösségi stratégiai iránymutatás, nemzeti stratégiai hivatkozási alap, 
operációs programok – a legjobb rendszert képviselik-e a valódi többszintű irányítás és a 
területi szükségletek megfelelő azonosítása érdekében.

5. ÚJ TERÜLETI KIHÍVÁSOK ÉS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSE

A negyedik jelentés megállapítja, hogy a regionális és interregionális egyenlőtlenségek az 
EU-ban sokkal jelentősebbek, mint az USA-ban vagy Japánban. Még ha a 12 új tagállam 
nagyjából egyidejű érkezése nem is nagyon bolygatta meg a statisztikákat, továbbra is 
hatalmasak az előttünk álló területi kihívások, mind a gazdasági és technológiai fejlődés, 
mind a megközelíthetőség vagy az életszínvonal terén. 

Ehhez jönnek az új kockázati tényezők, amelyek a következő években erősödni fognak:  a 

  
1 „A területek jövője 2030-ban. Területi szcenáriók Európában”, ESPON 2006.
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lakosság városi koncentrációja, amely forgalmi torlódásokhoz és társadalmi-kulturális 
integrációs problémákhoz vezet; a demográfiai változások, elsősorban a népesség 
elöregedése; a migrációs mozgások; a globalizáció térhódítása és a mezőgazdasági termékek 
iránti kereslet növekedése; az éghajlatváltozás, ami bizonyos területeket sebezhetőbbé tesz a 
természeti katasztrófákkal szemben, és az energia árának növekedésével jár.

Ezek az új kihívások a területfejlesztés új dimenzióját teszik szükségessé, és ezáltal 
elengedhetetlenné válik a strukturális politikák 2013 utáni fenntartása. Lényeges tehát, hogy 
ne csak az új tagállamokra összpontosítunk, mivel ezek a kihívások a 15 régi EU tagország 
számára is jelentősek, és a lisszaboni stratégiánál átfogóbb megközelítést igényelnek. 

Ezen felül a negyedik jelentés következtetései a kohéziós politikára váró jövőbeni kihívásokra 
vonatkozóan azt bizonyítják, hogy feltétlenül új indikátorokat kell kidolgozni az egy főre jutó 
GDP mellett, amelyekkel jobban leírható az egyes régiók területeinek valós helyzete és az 
elért kohézió szintje.

Nagyon fontos, hogy a strukturális politikák tartalmazzák ezeket az új kockázati tényezőket és 
hozzájuk rendeljék a szükséges forrásokat, mert a területi kohézió szintje egyre inkább függ 
majd a közpolitikák megközelítésének a területekre gyakorolt hatásától. 

Valójában a területfejlesztés logikája az, hogy a gazdasági növekedés egyrészt a 
területrendezésen alapul, és ezt a rendezést meghatározzák a kormányzat minden szintjének 
politikái, valamint a társadalmi tendenciák, a technológiai fejlődés és a piac követelményei. 
A központosított vagy ágazati politikáknak akaratlanul is olyan hatásai lehetnek, amelyek 
veszélyeztethetik a területfejlesztést. Ezzel ellentétben a területi elven alapuló politikák nem 
csak semlegesíthetik ezeket a hatásokat, de további értéket képviselnek a gazdasági, 
társadalmi és környezeti dimenzió horizontális politikákban történő megjelenítése által.  

A területfejlesztés ezért kiemelt szerepet játszik e komplex problémák megoldásában. Ennek 
egyik kulcseleme a lisszaboni stratégia kibővítése a területi dimenzióval, amely így lehetővé 
tenné a régiók sajátosságainak figyelembe vételét a közpolitikák kialakításakor. Lisszabon 
nézőpontjából a területi kohézió megerősítéséhez elengedhetetlen a régiók összessége 
„tőkéjének” és lehetőségeinek hasznosítása, valamint a területi integráció előmozdítása. Ez 
megvalósítható a transzeurópai szinergiák kihasználásával és új tevékenységcsoportok 
létrehozásával. 

A gyakorlatban a területi kohézió megvalósítása a következőkkel jár:

• a regionális tőke és lehetőségek kihasználásáról szóló regionális és nemzeti 
fejlesztéspolitikák összehangolása;

• az európai régiók felértékelése határozottabb profil kialakítása és a transzeurópai 
együttműködés megerősítése által, integrációjuk és kapcsolódásuk javítása 
érdekében.

Érdemes megjegyezni néhány ország, mint például Kína és Oroszország újonnan megjelent és 
növekvő érdeklődését az EU kohéziós politikája iránt, amelyet a kiegyensúlyozott 
területfejlesztés eszközének látnak.
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Jelenleg az EU kiadásainak ez teszi ki körülbelül a harmadát és 2008-ra ez lesz a legnagyobb 
költségvetési tétel. 

Mégis, a bővítés és az új területi kihívások ellenére az alapok az EU GDP-jéhez viszonyítva 
csökkennek. A Bizottság becslése szerint 2013-ban a kohézióval kapcsolatos kiadások a GDP 
kevesebb, mint 0,35%-át teszik majd ki, ami az 1990-es évek eleje szintjének felel meg.

Ezzel kapcsolatban az Európai Parlament ismételten felhívja a figyelmet arra a javaslatára, 
hogy hozzanak létre a strukturális alapokhoz teljesítményfüggő közösségi tartalékot, amely 
lehetővé tenné az N+2 vagy N+3 szabály miatt fel nem használt összegek reallokálását olyan 
régiók vagy programok számára, amelyek optimálisan tudják felhasználni e kiegészítő 
forrásokat, ezáltal maximalizálva a kohéziós politika eredményességét.

Köztudott, hogy a kohéziós politika ki van téve a „visszaállamosítás” veszélyének, amelyre 
egyes tagállamok különösen nagy fogékonyságot mutatnak a közösségi politikák elsősorban 
számviteli megközelítésének jegyében. Pedig, ahogy a kohézióról szóló negyedik jelentés is 
mutatja, a strukturális programok hozzáadott értéke túlmutat a számokon.

Az EU 2008-2009-es költségvetésében a kohéziós politikát elsősorban az európai 
integrációhoz való hozzájárulása tükrében kell megítélni, és nem egyszerűen az újraelosztás 
eszközeként, hiszen a kohéziós politika nélkül maga az európai integráció kerülne veszélybe.

Következésképpen, az előadó üdvözli a területfejlesztési menetrend májusi elfogadását, amely 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a Tanács és az EU elnökség szintjén is ismertté váljon a területi 
kohéziós politika prioritása.
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